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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan 

untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan serta financial leverage terhadap 

praktik perataan laba yang terdapat pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. 

B. Populasi dan Sampel 

  Populasi dari penelitian ini adalah 50 perusahaan jasa keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016. Sedangkan 

untuk pemilihan sampel yang digunakan adalah dengan cara metode 

purposive sampling, yaitu pengambilan tidak secara acak, pengambilan 

berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan 

dalam pemilihan sampel ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan jasa keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

masuk dalam kategori bank umum. 

  Berikut dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan proses seleksi 

menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 
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Tabel 3.1 

Proses Seleksi Sampel 

NO. KRITERIA JUMLAH 

1. Perusahaan jasa keuangan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016 

50 

2. Tidak termasuk perusahaan jasa keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam 

kategori bank umum tahun 2016 

 

(10) 

 Jumlah sampel 40 

Sumber: data diolah 2017 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

  Variabel yang dijelaskan oleh variabel lain dalam satu model regresi 

adalah sebuah variabel dependen. Variabel dependen yang ada pada 

penelitian ini adalah perataan laba (income smoothing). Variabel independen 

adalah variabel yang menjelaskan variabel dependen dalam satu model 

regresi. Variabel independen dari penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu 

ukuran perusahaan dan financial leverage. 

1. Variabel Dependen 

  Variabel dalam penelitian ini adalaah perataan laba. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala nominal, perusahaan yang 

melakukan tindakan perataan laba diberi niai 1, sedangkan untuk perusahaan 

yang tidak melakukan tindakan perataan laba diberi nilai 0.  

 

Perataan laba diuji dengan indeks Eckel (1981). 

 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 𝑷𝒆𝒓𝒂𝒕𝒂𝒂𝒏 𝑳𝒂𝒃𝒂 =
𝑪𝑽 𝜟𝑰

𝑪𝑽 𝜟𝑺
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Keterangan: 

ΔI : Perubahan penerimaan pendapatan dalam suatu periode dengan periode 

sebelumnya 

ΔS : Perubahan Penjualan dalam suatu periode dengan periode sebelumnya 

CV : Koefisien variasi dari variabel yaitu standart deviasi dibagi dengan nilai 

yang diharapkan 

 Apabila CV ΔI > CV ΔS, maka perusahaan tidak digolongkan 

sebagai perusahaan yang melakukan tindakan perataan laba. 

CV ΔI : Koefisien variasi untuk perubahan laba. 

CV ΔS : Koefisien variasi untuk perubahan penjualan. 

CV ΔI dan CV ΔS dapat dihitung sebagai berikut: 

 𝑪𝑽 𝜟𝑰 =
𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆

𝑬𝒙𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆
 

𝑪𝑽 𝜟𝑺 =
𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑬𝒙𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔
 

2. Variabel Independen 

a. Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aset, 

pendapatan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur 

yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aset dari 
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perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total ase besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap 

kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan 

dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif 

stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan 

dengan total asset yang kecil. Total aset dalam sebuah perusahaan 

perbankan adalah nilai yang mudah dideteksi, karena hal itulah 

menghitung ukuran perusahaan menggunakan total aset adalah piihan 

yang tepat.  Nilai total aset sebuah perusahaan bisa sangat besar maka hal 

ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam logaritma 

natural (Ghozali, 2006) . Logaritma natural yang dapat digunakan untuk 

menghitung ukuran perusahaan adalah dengan cara : 

𝑼𝒌𝒖𝒓𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂𝒂𝒏 = 𝑳𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕 

b. Financial Leverage 

 Dalam penelitian ini rasio yang akan digunakan untuk mengukur 

Financial Leverage adalah Debt to Assets Ratio. Menurut Fahmi 

(2011;127) Debt to Assets Ratio adalah rasio yang melihat perbandingan 

utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi 

total aset. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio ini 

mengukur besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka 

pendek maupun hutang jangka panjang. Skala pengukuran yang digunakan 

adalah skala rasio dengan rumus: 

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑲𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
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D. Jenis dan Sumber Data 

  Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu data saham dan data akuntansi. 

Data saham yang digunakan adalah beta saham. Sedangkan data akuntansi 

yang digunakan adalah laba operasi, laba bersih setelah pajak, total aset. Data 

tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

E. Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Dengan metode tersebut data yang terkumpul 

dapat dihitung dan diketahui informasi mengenai tindakan perataan laba. 

F. Metode Analisis Data 

  Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program komputer yaitu SPSS (Statisrical Package For Social 

Science). Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Statistik Deskriptif 

  Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, nilai 

maksimum dan nilai minimum. Statistik deskriptif merupakan statistik yang 

menggambarkan atau mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang 

lebih jelas dan mudah untuk dipahami. 
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2. Analisis Korelasi 

  Dalam Sugiyono (2008: 226) kuatnya hubungan antar variabel 

dinyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif terbesar = 1 

dan koefisien korelasi negatif terbesar = -1, sedangkan yang terkecil adalah 

0. Bila hubungan antara dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien 

korelasi = 1 atau -1, maka hubungan tersebut sempurna. Jika didapat r = -1 

maka terdapat korelasi negatif sempurna, artinya setiap peningkatan pada 

variabel tertentu maka terjadi penurunan pada variabel lainnya. Sebaliknya 

jika didapat r = 1, maka diperoleh korelasi positif sempurna. Artinya ada 

hubungan yang positif antara variabel, dan kuat atau tidaknya hubungan 

ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi. Jika koefisien korelasi 

adalah 0 maka tidak terdapat hubungan. 

3. Analisis Cross Tabulasi 

  Menentukan uji yang analilis yang akan digunakan untuk melakukan 

penelitian haruslah melihat jenis data terlebih dahulu. Dari jenis data maupun 

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian dikenal ada metode statistik 

yang biasa digunakan yaitu statistik parametrik dan nonparametrik. Data yang 

bersifat kuantitatif dan mengunakan hipotesis yang mengasumsikan bahwa 

distribusi populasi bersifat normal, maka digunakan statistik parametrik, 

namun jika skala data numerik tidak terdistribusi secara normal maka dapat 

menggunakan statistik nonparametrik. Analisis cross tabulasi adalah salah 
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satu uji yang dapat digunakan dalam statistik nonparametrik, analisis cross 

tabulasi digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabulasi, yang 

meliputi baris dan kolom data yang disajikan berupa data nominal atau 

kategori. Analisis cross tabulasi dapat memberikan pandangan atau masukan 

mengenai hubungan deskriptif antara dua varaibel atau lebih didalam data 

yang diperoleh (Santoso, 2001). Cross tabulasi merupakan cara mudah 

melihat asosiasi dalam sejumlah data dengan perhitungan persentase dan 

berguna untuk mempelajari hubungan diantara dua variabel karena hasilnya 

mudah untuk dikomunikasikan. 




